
 
Nyhedsbrev 2012 - APR
Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC.
Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve.
Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik.
 
Siden sidst (2011-DEC):
 
14. DEC: Anettes beretning om Caminoen.
Skønt dette som sådan ikke har meget med kajak at gøre, viste det sig at være et godt 
initiativ. Næsten 30 mand m/k - primært natur og tur elskende kajakroere - var mødt om i 
Spejderhytten for at høre Anette fortælle om oplevelserne på hendes Camino. Det var godt 
sådan at kunne mødes ved vintertide.
 
23. DEC: Lille-jule-aftens-tur.
Årets sidste klubarrangement blev en god eftermiddagsrotur indad Fjorden. Vejret var lidt 
diset; men ellers fornuftig til lidt god motion. Årstiden gør dog, at det efterfølgende var skønt 
at komme ind i en lun klubcontainer. Det blev så heller ikke dårligere af, at Erik her havde 
forberedt glögg og æbelskiver. Foto, 30. december 2011

 
7.-8. JAN: Vintertur med overnatning.
Leif Halling mente, at julesulet bedst modvirkes med en god rotur. Så længe inden, havde 
han lagt op til en vinter-overnatningstur. Der blev bestilt godt vejr til en dejlig tur fra Ry til 
Silkeborg. I Silkeborg havde han lånt Roklubbens klubhus til luksusovernatning. Dagen efter 
fortsattes der videre ned ad Gudenåen til Kongens Bro. En af deltagerne skulle dog først 
vise, hvordan man kan prøve kræfter med strømfaldene midt i Silkeborg. Det endte med en 
tur i vandet og lidt bøvl med at redde en kajak samt en mistet pagaj. (Læren heraf blev: Det 
skal senere prøves på en anden måde). Da indlogeringen, vejret, mm var perfekt, er det én 
af de ture, der vil blive husket længe.
 
14. JAN: Svømmehal.
Så kom der gang i svømmehalstræningen. Gentaget den 11. FEB, 10. MAR og slutteligt 



den 14. APR. Disse dage har været til stor glæde for de mange, der har deltaget. Der er 
øvet redninger og teknikker. Der har været hyggesnakke og tid til spas. Det kan anbefales at 
deltage i disse arrangementer.
 
7. FEB: At pakke en kajak til tur.
Tirsdag aften, den 7/2 havde klubben lånt Spejderhuset til et lille kursus. Allan kom og øsede 
af sin viden omkring emnet, at pakke en kajak til tur. Ca. 20 mand brugte lejligheden til at 
blive klogere, samt at mødes og snakke. En god aften.
 
28. FEB: Generlforsamling.
Da flere af klubbens bestyrelsesmedlemmer havde bebudet, at de ikke ønskede at 
genopstille, var der nogen spænding op til årets generalforsamling. Om det var spændingen 
eller det, at der var lovet en bid brød efter generalforsamlingen, der gjorde, at mange 
mødte op, er uvist. Fakta er, at 31 mødte frem i Spejderhytten til en god og ordentlig 
generalforsamling. Uden de store problemer blev der valgt de personer, der skulle vælges. 
Der blev spist og hygget. Senere har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig, bl.a. med 
Mette Kristensen som formand. Vi siger tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, der på 
forskellig vis har været med til at præge klubben.
  
13. MAR: Kajakreparation.
Klubben havde i samarbejde med Glasfiber Center DK, Lystrup, arrangeret en aften, hvor 
indehaveren, Hans, fortalte og underviste i, hvordan man reparere småskader på glasfiber 
kajakker. Det virkede rimeligt muligt at lave reparationer. Især hvis man lige smutter forbi 
Glasfiber Center DK, køber de nødvendige ting dér og samtidig får lidt vejledning. Det er 
ikke svært; men kræver lidt tålmodighed.
 
14. MAR: Ø-hop orientering.

Folkene, der er tovholdere på årets Skærgårdstur, havde indkaldt til et ønsket 
orienteringsmøde. Da mange tilmeldte er fra Mellerup-Randers "lånte" vi Færgehuset i 
Mellerup til at danne hyggelig ramme om aftenen. Leif og Poul-Erik gav de fremmødte en 
orientering om turen: Færge, kørsel, udstyr og ikke mindst, hvordan turen tænkes afviklet 
med etaper og mulige overnatningssteder.
 



26. MAR: Førstehjælpskursus.
Klubben havde igen lånt Spejderhuset til et 4 timers kursus v/instruktør Bjarne Platz. Her 
blev der givet en god grundlæggende introduktion i førstehjælp.
 
 
 
Fremadrettet:
 
Fællesroning og individuelt arrangerede ture. Se ofte på "Forum". Husk dog: Vejr- og 
vandtemperatur kræver en passende varm og beskyttende beklædning, og at man minimum 
er to, der ror sammen!
 
17. APR: Ekstraordinær generalforsamling.
Tirsdag, den 17. APR, kl. 19:00-19:15 afholdes der ekstraordinær generalforsamling i 
klubbens blå container med det ene punkt på dagsordenen, at nye vedtægter endeligt skal 
godkendes eller forkastes.
 
28. APR: Standerhejsning.
Så er det snart begyndelsen på en ny god og sjov sæson. I år starter standerhejsningen kl. 
09:30, hvor klubben er vært med kaffe og rundstykker. Efter en rotur på ca. 2 timer, vil der 
være bålmad til middag (hvis vejret tillader).
Tilmelding i Forum er nødvendig, så vi er sikker på, der er mad nok til alle.
 
Foto: Før Standerhejsning 2011.

 
Følgende mange torsdage: Fællesroning.
Det er håbet, at mange nye, såvel som mere erfarne medlemmer vil være at træffe i kajak på 
Fjorden disse torsdage. Her er der mulighed for såvel korte som lidt længere roture. På de 
korte ture vil der altid være en erfaren roer, der deltager, så alle trygt kan være med. Der kan 
spørges ind til kajakroningens mange facetter, der kan hygges og naturen kan nydes. Flere 
torsdage vil der efter en kort rotur være mulighed for at øve teknikker og redninger under 
kyndig vejledning.
 



5.-6. MAJ: Kajak-klubinstruktør-kursus.
Hvis du ønsker at blive klubinstruktør, eller bare at blive bedre til at støtte dine 
klubkammerater, så laves der et DGI kursus i samarbejde med Mellerup Kajakklub. Kurset 
afvikles ved MKK's plads. Se mere på Forum.
 
13. MAJ: Åben hus arrangement.
I forbindelse med Mariager Festuge holder Kajakklubben åbent hus, søndag, den 13/5, kl. 
10:00-14:00. Se også her mere på Forum, efterhånden som tiden nærmer sig.
 
1.-5. JUN: Ø-hop-tur.
Skærgårdstur i forbindelse Grundlovsdag. Dette bliver med det nuværende antal tilmeldte 
en af årets større begivenheder. En bred, forskelligartet skare af kajakroere fra MKK 
drager over i skærgården nord for Göteborg for i forhåbentligt godt vejr at kunne nyde de 
muligheder, livet med havkajak byder på.
 
10. JUN: Invitation fra Nappedam Kajakklub.
Alle medlemmer af Mariager Kajakklub inviteres på tur med Nappedam Kajakklub. Turen går 
rundt det lokale rovand, som påstås at være det næstflotteste - efter Mariager Fjord.
På turen kommer vi forbi Kalø Slotsruin, og vi besøger såvel kendte som mindre kendte 
steder, som f.eks. Piratlagunen eller Lumskebugten ?

 
16.-17. JUN: Årets frironingskursus.
I weekenden, den 16.-17. JUN afholdes året frironingskursus. Kender du nogen, du kunne 
tænke dig at få "med på holdet" så er det her, der er mulighed for et seriøst kursusforløb 
med det formål at blive friroet havkajakroer.
 
1. JUL: Næste Nyhedsbrev.
 
JUL-AUG-SEP: Månederne, hvor alle kan være med på vandet.
Her er det om at benytte sig af mulighederne. Luft- og vandtemperaturer er rimelige, og hvis 
man har lidt hang til friluftsliv, så er havkajak-sejlads ikke det værste, man kan bruge tid på.
 
Husk: Kig ofte i Forum. Der kan dukke ture op med kort varsel.



 
Husk: Hvis du på et givet tidspunkt ønsker en tur, et eller andet sted, så kontakt turudvalget 
(Leif Halling / Poul-Erik Neergaard). Så de være behjælpelige hermed.
 
Husk: Test dine redninger og sørg for at udstyret er i orden og passer til vejrudsigten.
 
Spørgsmål kan altid rettes til klubbens bestyrelse.
 
Vi ses på vandet!
 
 
Sponsor for Mariager Kajak Klub:


